
 

การเปรียบเทียบการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ IoT ส าหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IoT 
Cloud Platform Application และ End-to-End Application 

กรณศึีกษาเคร่ืองให้อาหารปลา 
 

โสภณวชิญ ์ เขียวค ำจีน1 
ชยัพร เขมะภำตพนัธ์ุ2 

บทคัดย่อ      
 วตัถุประสงคข์องสำรนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นกำรศึกษำออกแบบและเปรียบเทียบกำรพฒันำโปรแกรม

ประยุกต ์IoT ส ำหรับโทรศพัทมื์อถือระหวำ่ง IoT Cloud Platfrom Application และ End-to-End Application 
โดยกรณีศึกษำผำ่นเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำ ปัจจุบนัแอพพลิเคชัน่โปรแกรมประยกุต ์IoT ส ำหรับโทรศพัทมื์อถือ
มีกำรพฒันำและเกิดข้ึนจ ำนวนมำก สำมำรถพฒันำไดท้ั้งรูปแบบ IOT Cloud Platfrom Application และ End-
to-End Application จึงจ ำเป็นต้องศึกษำและทดสอบว่ำแอพพลิเคชั่นโปรแกรมประยุกต์รูปแบบไหนมี
คุณสมบติัและประสิทธิภำพเหมำะสมต่อกำรน ำไปใชง้ำนได ้ 

โดยงำนวิจยัส่วนท่ีเป็น IoT Cloud Platfrom Application จะใชแ้อพพลิเคชัน่ Blynk เป็นตวัศึกษำ
ออกแบบและทดสอบ และในส่วน End-to-End Application จะใช้ แอพพลิเคชั่น Inventor 2 เป็นตวัศึกษำ
ออกแบบและทดสอบ โดยภำพรวมของงำนวิจยัทั้งหมดจะเป็นกำรออกแบบและศึกษำและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพของโปรแกรมประยุกต์ IoT ส ำหรับโทรศพัท์มือถือระหวำ่ง IOT Cloud Platfrom Application 
และ End-to-End Application โดยทดสอบประสิทธิภำพด้ำนUser Interface ประสิทธิภำพด้ำนเวลำ และ
ประสิทธิภำพดำ้นค่ำใชจ่้ำย โดยจะทดสอบผำ่นเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำ  

จำกผลกำรทดสอบพบว่ำกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นบน IoT Cloud Platfrom Application ให้
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีชำ้กวำ่เล็กนอ้ย แต่มีขั้นตอนกำรพฒันำและกำรน ำไปใชง้ำนท่ีสะดวกกวำ่เม่ือเทียบ
กบั End-to-End Application 
 
 
 
Abstract 

                                                        
1 นกัศึกษำสำขำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม วทิยำลยันวตักรรมดำ้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรม มหำวทิยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
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The objective of this thematic research is to design, implement and compare the development of 
mobile-based IoT application between IoT Cloud Platfrom Application and End-to-End Application in case 
of fish feeder. Currently, mobile-based IoT application can be developed by using both  IoT Cloud Platfrom 
Application and End-to-End Application. Thus, the study of which one is suitable and provides the  
acceptable performance to develop a mobile-based IoT application . 

Based on IoT Cloud Platfrom Application, Blynk is chosen for use in design and implement. 
Inventor2 is chosen for use in design and implement  for End-to-End Application. The testing results include 
the performances, user interface design and cost of implementation. 

From the studied results, it can be found that IoT Cloud Platfrom Application provides the worse 
performance than End-to-End Application. However, IoT Cloud Platfrom Application has more familiar in 
design, implementation and applying for use in comparison with End-to-End Application. 
  
บทน า 
 ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตสรรพส่ิง(Iot) เร่ิมมีบทบำทควำมส ำคญัต่อชีวติประจ ำวนัมนุษยอ์ยำ่งมำก
จึงท ำใหเ้กิดกำรพฒันำและออกแบบแอพพลิเคชัน่ออกมำจ ำนวนมำกท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อและสั่งกำรผำ่น
อุปกรณ์(Iot) จึงท ำใหเ้ป็นท่ีนิยมและแพร่หลำยอยำ่งรวดเร็วในปัจจุบนั       จึงจ ำเป็นตอ้งหำแอพพลิเคชัน่ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนและกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชง้ำนต่อไป 
 
2.1  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง  
 หัวขอ้น้ีจะกล่ำวถึงทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งของงำนวิจยัน้ีโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1คือ 
IoT Cloud Platfrom Application จะใชแ้อพพลิเคชัน่ Blynk เป็นตวัศึกษำออกแบบและทดสอบ และในส่วนท่ี
2 คือ End-to-End Application จะใช้แอพพลิเคชัน่ Inventor 2        เป็นตวัศึกษำออกแบบและทดสอบ โดย
ภำพรวมของงำนวิจยัทั้งหมดจะเป็นกำรออกแบบและศึกษำทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของ
โปรแกรมประยุกต์ IoT ส ำหรับโทรศพัท์มือถือระหว่ำง IoT Cloud Platform Application และ End-to-End 
Application โดยจะท ำกำรทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภำพดัง่ต่อไปน้ี ประสิทธิภำพดำ้นUser Interface 
ประสิทธิภำพดำ้นเวลำ และ ประสิทธิภำพดำ้นค่ำใชจ่้ำย   
   

2.1.1 องค์ประกอบส าคัญในการเช่ือมต่อ Internet of Things เข้ากบั Cloud 
[1] กำรมำของ Internet of Things (IoT) น้ีเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีท ำใหว้งกำร IT มีกำรเปล่ียนแปลงมำก

ท่ีสุดอยำ่งหน่ึงในปัจจุบนั ไม่วำ่จะเป็นระบบเครือข่ำย, Sensor, อุปกรณ์ประมวลผล, ซอฟตแ์วร์จดัเก็บขอ้มูล, 
ซอฟตแ์วร์วเิครำะห์ขอ้มูล หรือแมแ้ต่ระบบ Cloud เองก็ตำม และนอกจำกกำรเปล่ียนแปลงแลว้ Layer ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนมำในระบบ Ecosystem น้ีอยำ่ง Fog Platform ก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่ำสนใจดำ้น Internet of Things  
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รูปท่ี 2.1 ภำพตวัอยำ่ง กำรเช่ือมต่อ Internet of Things เขำ้กบัCloud 
 

Fog Platform: PaaS ส าหรับ Internet of Things  
ในกำรพฒันำ Internet of Things Application ใดๆ นั้น ควำมซบัซอ้นท่ีจะเพิ่มข้ึนมำจำกในอดีตก็

คือชั้นของกำรรับขอ้มูลจำก Sensor ต่ำงๆ ท่ีมีควำมหลำกหลำยมำประมวลผล ซ่ึงกำรพฒันำระบบใหส้ำมำรถ
รองรับ Behavior ต่ำงๆ ของ Sensor ท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัทั้งในเชิงของผูผ้ลิต, Protocol, ขอ้มูลท่ีรับส่ง และ
วิธีกำรเขำ้รหัสน้ีก็ถือเป็นงำนท่ียำกล ำบำกเป็นอย่ำงมำกอยำ่งแน่นอน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีท่ีเรำยงัไม่เห็นควำม
ซบัซอ้นตรงน้ีมำกนกั เพรำะ IoT ตอนน้ียงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ท่ี Sensor ส่วนใหญ่ในแต่ละ Application ยงัเป็น 
Sensor กลุ่มเดียวกนัอยู ่ซ่ึงในอนำคตภำพเหล่ำน้ีก็จะค่อยๆ หำยไป 

นอกจำกน้ี กำรน ำ IoT ไปประยุกตใ์ชใ้นแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมนั้นก็มีควำมแตกต่ำงกนัในเชิง
กฎหมำยและขอ้บงัคบัหรือ Compliance ท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ ระดบัควำมปลอดภยัท่ีตอ้งท ำกำรควบคุม หรือ
ควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บและวิเครำะห์นั้ นก็จะแตกต่ำงกันออกไป ท ำให้กำรพัฒนำ IoT 
Application แต่ละคร้ังนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำยและน ำมำ Reuse ไดค้่อนขำ้งยำก 

Fog Platform คือระบบท่ีเกิดข้ึนมำเพื่อแกไ้ขสองปัญหำหลกัๆ เหล่ำน้ี โดย Fog Platform น้ีจะอยู่
ก่ึงกลำงระหว่ำงชั้นของ Cloud Platform ท่ีท  ำหน้ำท่ีจดัเก็บขอ้มูล, ประมวลผล และแสดงผลขอ้มูลให้กบั
ผูใ้ชง้ำน กบัชั้นของ Sensor ท่ีส่งขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่นมำยงัระบบเครือข่ำยนัน่เอง 

เรียกได้ว่ำ Fog Platform น้ีคือ Platform-as-a-Service (Paas) ส ำหรับกำรท ำ Internet of Things 
โดยเฉพำะ เพื่อท ำให้กำรเช่ือมต่อและกำรควบคุม IoT Sensor สำมำรถท ำไดง่้ำยข้ึน รวมถึงกำรประมวลผล
ขอ้มูลขั้นตน้เองก็จะท ำไดอ้ย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย ตรงตำมควำมตอ้งกำรของขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในแต่ละ
อุตสำหกรรม ท ำให้เหล่ำนกัพฒันำสำมำรถ Focus ไปกบักำรพฒันำ Application ท่ีน ำขอ้มูลจำก Sensor และ
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สั่งกำรกลับไปยงั Sensor ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึนนั่นเอง และFog Platform จะพบปัญหำแบบ
เดียวกบั Cloud Platform ในปัจจุบนัน้ีเรำเร่ิมเจอกบักำรตอ้งใช้งำน Cloud Platform จำกหลำยๆ ผูใ้ห้บริกำร
เพื่อน ำมำสร้ำงเป็น Application เดียว และท ำใหก้ำรบริหำรจดักำรระบบ Cloud หลำยๆ ระบบน้ีเป็นอีกปัญหำ
หน่ึง ซ่ึง Fog Platform เองก็จะตอ้งพบกบัปัญหำลกัษณะน้ีเช่นกนั และผูใ้ช้งำนก็ตอ้งเตรียมรับมือกบักำร
บริหำรจดักำรหลำยๆ Fog Platform น้ีพร้อมๆ กนัให้ได ้และ Internet of Things จะท ำให้ Cloud เติบโตอยำ่ง
รวดเร็วยิ่งกวำ่เดิมดว้ยปริมำณของขอ้มูลท่ีมหำศำล และกำรมำของ Fog Platform น้ีก็จะเป็นตวัเร่งให้ Cloud 
เติบโตยิ่งข้ึนไปอีกส ำหรับกำรจดักำร IoT Device จ ำนวนมหำศำลท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนในตลำดในอนำคตน้ี 
อย่ำงไรก็ดี Fog Platform น้ีก็จะกลำยเป็นอีกเทคโนโลยีท่ีทุกๆ องค์กรไม่สำมำรถหลีกเล่ียงไดเ้ช่นเดียวกบั 
Cloud เพรำะกำรท่ีจะน ำเทคโนโลยี IoT มำใชง้ำนให้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและปลอดภยันั้น กำรใช ้Fog Platform 
จึงถือเป็นหนทำงท่ีจะท ำใหขี้ดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูงยิง่ข้ึน  

2 .1.2 ระบบ E2EE หรือ End-to-End Encryption ระบบเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
[2] End-to-End Encryption หรือ E2EE คือกำรเขำ้รหัสผ่ำนระหว่ำงคู่สนทนำสองคนตั้งแต่ต้น

ทำงถึงปลำยทำง ท่ีมีผูใ้ห้บริกำรหลำยรำยใชโ้ฆษณำกนัวำ่บริกำรส่งขอ้มูลของตนมีควำมปลอดภยั จำกกำร
โดนดักฟัง หรือกำรสอดส่องข้อมูล  ระบบ E2EE หรือ End-to-End Encryption มีวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร 
ยกตวัอยำ่ง เช่น ให้มีคู่สนทนำเป็นนำย A และนำย B เม่ือนำย A ส่งขอ้ควำมหำนำย B โดยเปิดระบบ E2EE 
ขอ้ควำมท่ีออกไปหำนำย B จะถูกแปลงเป็นรหัสระหว่ำงทำง โดยมีถนน คือ อินเตอร์เน็ต ระหว่ำงท่ีข้อ
ควำมถูกส่งนั้น หำกมีผูไ้ม่ประสงคดี์ตอ้งกำรดูขอ้ควำมก็จะแสดงเป็นแค่รหสัเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเห็นขอ้ควำม
ท่ีนำย A ส่งถึงนำย B ไดแ้บบตรงๆ 

 สรุป คือ กำรเขำ้รหัสตั้งแต่ตน้ทำงถึงปลำยทำง ช่วยให้เรำมัน่ใจได้ว่ำขอ้ควำมของเรำจะถูก
เปล่ียนเป็นควำมลบั โดยผูส่้งดั้งเดิม และสำมำรถถอดรหสัไดโ้ดยผูรั้บปลำยทำงเท่ำนั้น รูปแบบอ่ืนๆในกำร
เขำ้รหสัอำจข้ึนอยูก่บักำรเขำ้รหสัท่ีด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก โดยทัว่ไปแลว้กำรเขำ้รหสัแบบตน้ทำงถึง
ปลำยทำงจดัวำ่เป็นวิธีท่ีปลอดภยักวำ่แบบอ่ืน เน่ืองจำกสำมำรถลดจ ำนวนของผูท่ี้สำมำรถเขำ้แทรกแซงหรือ
แฮค็กำรเขำ้รหสัได ้

 
รูปท่ี 2.2 ภำพตวัอยำ่ง End-to-End Encryption 

 
2.2.3 ความแตกต่างระหว่าง IoT Cloud Platform Application และ End-to-End Application 
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IoT Cloud Platform Application จะมี Server ท่ีท  ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำงในกำรส่ือสำรระหว่ำง
แอพพลิเคชัน่บนมือถือกบัเคร่ืองให้อำหำรปลำ    ท ำให้สำมำรถน ำเคร่ืองให้อำหำรปลำไปใชง้ำนท่ีไหนก็ได ้
เน่ืองจำกอุปกรณ์ทั้ง 2 ฝ่ัง ท ำงำนเป็น Client จึงสะดวกต่อกำรใชง้ำน 

แต่ในส่วน End-to-End Application จะไม่มี Server เป็นตวักลำงในกำรส่ือสำร จึงท ำใหมี้ขอ้จ ำกดั
ในกำรใช้งำนนอกพื้นท่ี คือจะต้อง Fix Ip ให้อุปกรณ์ทั้ง2ฝ่ังสำมำรถมองเห็นกันได้จำกภำยนอกจึงจะ
สำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดจึ้งท ำให้ยุง่ยำกกวำ่ IoT Cloud Platform Application และในส่วนควำมปลอดภยั
ในกำรรับส่งขอ้มูล IoT Cloud Platform Application จะมีกำรเขำ้รหสัรับส่งขอ้มูลท่ีปลอดภยักวำ่ End-to-End 
Application อีกดว้ย 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

[3] สุชำดำ พลำชยัภิรมยศิ์ล (บทคดัย่อ : 2554) ไดว้ิจยัเร่ือง แนวโน้มกำรใช้แอพพลิเคชัน่ โดย 
แนวโนม้กำรใชง้ำน Mobile Device อยำ่งสมำร์ทโฟนเพิ่มข้ึนอยำ่งกำ้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกกำรพฒันำ Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตวัเคร่ืองโทรศพัท์จำกค่ำย ผูผ้ลิตโทรศพัท์ 
โดยเฉพำะกำรพฒันำต่อยอดแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของบริษทัต่ำงๆ ท่ี แข่งขนักนัเพื่อชิงควำม
เป็นหน่ึงในตลำดด้ำน Mobile Application ซ่ึงกำรพฒันำแอพพลิเคชั่นแบ่งเป็นกำร พฒันำแอพพลิเคชั่น
ระบบ (Operation System) และแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ท่ี ตอบสนองกำรใช้งำนบนอุปกรณ์ และด้วย
แอพพลิเคชัน่ท่ีเพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

[4] พิชิต บุญครอง* และ พิศณุ บุรมศรีได้วิจยัเร่ืองกำรพฒันำแอพพลิเคชั่นเพื่อกำรพยำกรณ์
อนุกรมเวลำโดยใช้MIT App Inventor MIT App Inventor-Based Application for Time Series Forecasting 
สำขำวิชำสำรสนเทศกำรลงทุน วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  มหำวิทยำลัยรังสิตโดย
งำนวจิยัน้ีน ำเสนอหลกัเบ้ืองตน้ในกำรพฒันำแอพพลิเคชัน่ส ำหรับกำรพยำกรณ์อนุกรมเวลำโดยใช ้MIT App 
Inventor แอพพลิเคชั่นจะประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลำวิยุตเพื่อกำรพยำกรณ์เชิงปริมำณพื้นฐำน 8 วิธี
โครงกำรงำนวิจยัน้ีบูรณำกำรระหว่ำง ระเบียบวิธีพยำกรณ์และกำรเขียนแอพพลิเคชั่นผ่ำน Google App 
Inventor Servers, MIT App Inventor และ สมำร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ กำรพยำกรณ์เชิงปริมำณของ
อนุกรมเวลำควรใชต้วัแบบท่ีมีควำมซบัซ้อนน้อยท่ีสุดและให้ควำมคลำดเคล่ือนนอ้ย  ท่ีสุดเป็นท่ีคำดหวงัว่ำ
แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันำข้ึนจะอ ำนวยควำมสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุกรม
เวลำ ในชีวติประจ ำวนัได ้

[5] จำมจุรี กุลยอด1 , ศิลป์ณรงค์ ฉวีพฒัน์2 ไดว้ิจยั เร่ืองตน้แบบระบบควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟ
ผ่ำนแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ Wireless Light Switch Prototype with an Android 
Application สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร โดยงำนวิจยัน้ีได้พฒันำ
ตน้แบบ ควบคุมกำรปิดเปิดไฟโดยใชอุ้ปกรณ์โนด ESP8266/NodeMCU โดยต่อผำ่นชุดควบคุมสวิทช์ไฟฟ้ำ 
220 โวลต์ ผลจำกกำรทดสอบ สำมำรถท่ีจะควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟ ผ่ำนแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์ท่ีรองรับ
ระบบปฏิบัติกำร  แอนดรอยด์นอกจำกน้ียงัสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ทำงำนของอุปกรณ์ผ่ำน
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แอพพลิเคชัน่ดงักล่ำวไดว้ำ่ควำมส ำคญั: ESP8266 / NodeMCU / ระบบปฏิบติักำร แอนดรอยด์/ ส่วนควบคุม
เปิด-ปิดไฟ 

[6] สุจินต์ ณ นคร ได้วิจยัเร่ืองระบบควบคุมผกัสลดัอจัฉริยะ (Smart Salad Planting) สำขำวิชำ
วิศวกรรมวิทยำลยันวตักรรมดำ้นเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยโ์ดยงำนวจิยัน้ี
ไดท้  ำกำรประยุกต์ใช้ IoT เพื่อมำช่วยจดักำรระบบควบคุมปลูกผกัสลดัอจัฉริยะ โดยอำศยัหลกัทฤษฎีของ 
ระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีสำมำรถควบคุมกำรเพำะปลูกโดยท่ีสำมำรถควบคุมได้จำกระยะไกลผ่ำน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพื่อกำรใช้งำนท่ีสะดวกสบำย พร้อมทั้งมีระบบจดัเก็บขอ้มูล เพื่อติดตำมผลไดใ้นระดบั
ต่อไป โดยกำรน ำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่ำง ๆ มำติดตั้ง พร้อมทั้งกำรท ำงำนในระบบยอ่ยส่วนอ่ืน ๆ ในกำรจดักำร
ระบบโดยระบบควบคุมกำรปลูกผกัสลดัอจัฉริยะ สำมำรถใชเ้พำะปลูกผกัสลดัและกำรเพำะปลูกพืชในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ต่ำงๆ ยงัน ำไปประยุกตใ์ชก้บัพืชผกัชนิดอ่ืน ๆ ไดห้ลำกหลำยในระดบัต่อไปได ้ใชแ้กปั้ญหำ 
กำรขำดแคลนน ้ ำ และแหล่งเพำะปลูกท่ีมีอยำ่งจ ำกดั สภำพแวดลอ้มท่ีตอ้งกำรควำมควบคุมอย่ำงเหมำะสม
กบักำรเพำะปลูกของพืชแต่ละชนิด 

[7] ฐิติพงษ ์รักษำริกรณ์  ไดว้จิยัเร่ือง แนวทำงกำรประยกุตใ์ช ้Internet of Things (IoT) กบั Smart 
Agriculture 4.0 สำขำวิศวกรรมขอ้มูลขนำดใหญ่ วิทยำลยันวตักรรมดำ้นเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยโ์ดยงำนวิจยัน้ีประยุกต์ใช้ Internet of Things ในกำรจดักำรกำรปลูกพืชโดยใช้
เทคนิค Aquaponics (อควำโปนิกส์) ผ่ำนคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ หรือสมำร์ทโฟน โดยมีกำรเช่ือมต่อ
กบัอินเตอร์เน็ต ในท่ีน้ีสำมำรถเช่ือมต่อไดท้ั้ง แบบ LAN และ WIFI เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใชง้ำนและ
กำรเขำ้ถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเรำจ ำเป็นตอ้งสั่งกำรต่อไป ในกำรเช่ือมต่อนั้นจะผ่ำนระบบ IoT Could: Cayenne 
IoT ReadyTM ซ่ึงเป็น Server ใหบ้ริกำรจดัเก็บขอ้มูล รวมถึงกำรดูแลและกำรสั่งกำรต่ำงๆ ภำยในระบบอีกที 
ทั้ งน้ีในกำรท ำงำนส่วนใหญ่จะมีศูนย์ควบคุมหลัก คือ Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กท่ี
สำมำรถเช่ือมต่อกบัจอมอนิเตอร์ คียบ์อร์ด และเมำส์ได ้สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงงำนทำงดำ้น
อิเล็กทรอนิกส์ กำรเขียนโปรแกรม หรือเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนำดเล็ก ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำงำน 
Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ อีกทั้งยงัสำมำรถเล่นไฟลว์ดีีโอควำม
ละเอียดสูง (High-Definition) ได้อีกด้วย บอร์ด Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบัติกำรลินุกซ์ (Linux 
Operating System) ได้หลำยระบบ เช่น Raspbian (Debian) Pidora (Fedora) และ Arch Linux เป็นต้น โดย
ติดตั้งบน SD Card บอร์ด Raspberry Pi น้ีถูกออกแบบมำให้มี CPU GPU และ RAM อยู่ภำยในชิปเดียวกนั 
สำมำรถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงำนให้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ท ำงำนได ้เช่น สั่งงำนให ้Relay ท ำงำนตำมเวลำ
ท่ีก ำหนด หรือ สั่ง ปิด-เปิด ป้ัมน ้ำ ตำมเวลำท่ีตอ้งกำร 

[8] ดร.มหศักด์ิ เกตุฉ ่ ำ ได้วิจัยเร่ือง Internet of Things (IoT) ภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือไดว้ิจยัประวติั
ท่ีมำและควำมส ำคญัของอินเตอร์เน็ตสรรพส่ิง(Iot)และหลกักำรท ำงำนรูปแบบต่ำงๆของอินเตอร์เน็ตสรรพ
ส่ิง(Iot) 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 
งำนวิจยัน้ีได้ท  ำกำรวิจยัพฒันำออกแบบเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรใช้งำน

ระหว่ำงแอพพลิเคชั่น Blynk กับ แอพพิเคชั่น Inventor 2 โดยกำรประยุกต์ใช้งำนจำกเทคโนโลยีของ
อินเตอร์เน็ตสรรพส่ิง Internet of Things (IoT) โดยทดสอบผำ่นเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
กำรท ำงำนย่อย ได้แก่ ส่วนออกแบบแอพพลิเคชั่น , ส่วนกำรรับส่งข้อมูล, ส่วนกำรบริหำรจดักำรผ่ำน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ ส่วนทดสอบระบบเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำส ำหรับผูใ้ชง้ำน ตำมภำพท่ี 3.1 
 

 
รูปท่ี 3.1 ภำพรวมของระบบ 

 
3.1 การออกแบบแอพพลเิคช่ัน  Blynk  
 กำรออกแบบในส่วนแอพพลิเคชัน่ Blynk  จะท ำหน้ำเป็นท่ีรับ-ส่งขอ้มูลต่ำงๆและแสดงผลข้ึน
ทำง แอพพลิเคชัน่ โดยส่วนน้ีจะให้บริกำรขอ้มูลจำกเซนเซอร์ผ่ำนกระดำนขอ้มูล(Dashboard) ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น เวลำกำรใหอ้ำหำร 3 ช่วงเวลำหรือกำรใหอ้ำหำรปลำอตัโนมติั และค่ำตวัเลขแสดงสถำนะควำมขุ่น
ของน ้ ำในตูป้ลำ เป็นตน้ กำรออกแบบนั้นดูสวยงำมและเขำ้ใจสถำนะต่ำงๆ ได้ง่ำย และสำมำรถเพิ่มเติม
อุปกรณ์ต่ำงๆ บนกระดำนขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองได ้และ แอพพลิเคชัน่ Blynk ยงัมี Server และLibrary ส ำหรับ 
อุปกรณ์ IoT เป็นแบบส ำเร็จรูปจึงท ำให้สะดวกต่อกำรเขียนโปรแกรมและลดขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมได้
อีกดว้ย แต่แอพพิเคชัน่ Blynk นั้นจะมีในส่วนค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเขำ้มำในกำรซ้ือENERGY BALANCE เพื่อท่ีผูใ้ช้
จะสร้ำงไอค่อนต่ำงๆ ของแอพพลิเคชัน่ Blynk โดยกำรซ้ือ ENERGY BALANCE นั้นจะซ้ือผ่ำนบตัรเดบิต
หรือบตัรเครดิตเท่ำนั้น 
 

 
รูปท่ี 3.2 แสดง Appiction Blynk 
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3.1.2 การออกแบบระบบรับส่งข้อมูล แอพพลเิคช่ัน Blynk 
ในกำรออกแบบผูว้ิจยัไดอ้อกแบบให้ Blynk Serverเป็นตวักลำงในกำรรับส่งขอ้มูลโดยท ำหนำ้ท่ี

รับขอ้มูลจำกตวั Sensor Node แล้วส่งต่อไปยงัท่ี Blynk Server ต่อไป โดยระบบได้ถูกออกแบบมำให้ ตวั 
Sensor Node ท ำกำรส่งขอ้มูลมำเป็นระยะๆ ขอ้มูลจะถูกส่งไปเก็บเอำไวท่ี้ตวั Gateway แลว้จะถูกส่งต่อไปยงั 
Blynk Server ในส่วนฝ่ังรับค่ำ ผูว้ิจยัออกแบบให้รอรับค่ำอยู่ตลอดเวลำ เม่ือมีค่ำร้องขอ ท่ีถูกส่งเขำ้มำใหม่ 
ระบบจะส่งไปยงัตวั Sensor Node โดยทนัที แล้วจะแจง้สถำนกำรณ์ปรับแต่งค่ำกลับไปยงั ระบบ Blynk 
Server อีกคร้ังหน่ึง เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรรับกำรค่ำส ำเร็จ 
 

 
รูปท่ี 3.3ระบบรับ-ส่งขอ้มูลของแอพพิเคชัน่ Blynk 

 
 

3.1.3 การออกแบบ User Interface แอพพเิคช่ัน Blynk 
ในส่วนกำรออกแบบ User Interface ผูว้จิยัไดอ้อกแบบไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์หผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถใช้

งำนโดยง่ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำน ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบในรูปแบบ  แอพพลิเคชัน่ Blynk ท่ีสำมำรถเขำ้ถึง
ไดง่้ำยจำกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และสำมำรถติดตำมและสั่งกำรไดโ้ดยง่ำย โดยมีควำมสำมำรถสั่งกำรไดด้งัน้ีคือ 

 ตั้งค่ำเวลำในกำรใหอ้ำหำรปลำทองตำมช่วงเวลำ 
 ตั้งค่ำแสดงจ ำนวนปริมำณกำรใหอ้ำหำรปลำ  
 ตั้งค่ำวดัระดบัควำมขุ่นของน ้ำในตูป้ลำ 
 ตั้งค่ำในกำรใหอ้ำหำรปลำทองไดอ้ตัโนมติั 
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รูปท่ี 3.4 แสดงขอ้มูลกำรท ำงำนของ User Interface บนหนำ้แอพพิเคชัน่ Blynk 

 
3.2 การออกแบบแอพพลเิคช่ัน Inventor 2 
 ในส่วนกำรออกแบบ แอพพลิเคชัน่ Inventor 2 ผูว้ิจยัเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ Inventor 2 เพรำะว่ำ
เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีสำมำรถออกแบบได้อย่ำงอิสระและไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆและกำรเขียนออกแบบ 
แอพพลิเคชัน่Inventor 2 นั้น โปรแกรมจะถูกออกแบบให้เขียนโปรแกรมผำ่นทำงหนำ้เวบ็ไซทโ์ดยจะไม่มีตวั
ติดตั้งไฟล์โปรแกรมเหมือนโปรแกรมทัว่ๆ ไปในกำรเขำ้ไปเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่นInventor 2 นั้น
จะต้องเข้ำผ่ำนทำง Google Chrome และเข้ำไปยงัwww.google.com แล้วพิมพ์ค้นหำค ำว่ำ แอพพลิเคชั่น 
Inventor 2 จำกนั้นเขำ้ไปในเวบ็แอพพิเคชัน่ Inventor 2 ในกำรจะเขียนนั้นตอ้งมี Gmail ในกำร Login เขำ้ไป
เขียนแอพพลิเคชั่น Inventor 2 หลงัจำก Loginแล้ว ในกำรเขียน แอพพลิเคชั่นInventor 2 นั้น ส่ิงส ำคญัอีก
อย่ำงคือ Internet เพรำะจะต้องใช้ในกำรเช่ือมต่อในกำรออกแบบแอพพลิเคชั่นและในกำร Login เข้ำ
แอพพลิเคชัน่Inventor 2 ทุกคร้ังแอพลิเคชัน่Inventor 2 ท่ีถูกเขียนข้ึนหรืออพัเดทนั้นก็จะถูกบนัทึกเก็บไวบ้น 
Cloud ของ แอพพิเคชัน่ Inventor 2 ดว้ย ในส่วนของหนำ้ของกำรออกแบบนั้นแบ่งไดเ้ป็น2ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 คือหน้ำDesigner เป็นหน้ำท่ีไว้ส ำหรับสำมำรถออกแบบไอค่อนต่ำง ๆ บน User 
Interface และส่วนท่ี 2 คือหนำ้ Block เป็นหนำ้ท่ีไวส้ ำหรับเขียน Code โปรแกรมในกำรสั่งกำรแอพพลิเคชัน่
ในกำรใหอ้ำหำรปลำหรือกำรแจง้เตือนตั้งค่ำควำมขุ่นของน ้ำภำยในตูป้ลำ 
 

 
รูปท่ี 3.5 แสดง Application Inventor 2 

 
3.2.1 การออกแบบระบบรับส่งแอพพลเิคช่ัน Inventor 2 
ระบบกำรรับส่งขอ้มูลนั้นแอพพิเคชัน่Inventor 2 นั้นจะต่ำงแอพพิเคชัน่ Blynkตรงท่ีจะไม่มี 

Server แบบส ำเร็จรูปและ Cloud ของตวัเอง จึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำง Server และเขียนแอพพลิเคชัน่ใหเ้ช่ือมต่อกนั 
และค ำสั่งต่ำงๆข้ึนมำเอง จึงอำจจะมองวำ่ยุง่ยำกกวำ่ แอพพลิเคชัน่ Blynkท่ีมี Server ส ำเร็จรูป และระบบทั้ง 
2 ฝ่ังเป็น Clientอยำ่งเดียวจึงท ำใหแ้อพพลิเคชัน่ Blynk ถูกมองวำ่ใชง้ำนและสร้ำงข้ึนง่ำยกวำ่ และท ำให ้
แอพพลิเคชัน่Inventor 2 ยงัมีขอ้จ ำกดักำรใชง้ำนอีกดว้ยเพรำะตอ้ง Forword Portใหร้ะบบ Network ท่ี
เช่ือมต่อสำมำรถมองเห็น Network จำกภำยนอกได ้ถำ้จะไปใชต้ำ มหำวทิยำลยัหรือสถำนท่ีส ำคญั ท่ีเป็น
ระบบ Network ท่ีค่อนขำ้ง Security จะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้แต่ขอ้ดีของ Server Appiction Inventor 2 จะมี
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ขอ้ดีกวำ่ แอพพิเคชัน่ Blynkตรงท่ีเวลำระบบขดัขอ้งสำมำรถตรวจสอบแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองเพรำะเป็นระบบ 
Server และ แอพพลิเคชัน่ ท่ีผูว้จิยัเขียนข้ึนมำเองจึงง่ำยต่อกำรดูแลตรวจสอบและพตันำต่อยอดไดอี้กดว้ย 

 
 

รูปท่ี 3.6 แสดงระบบรับ-ส่งขอ้มูลของแอพพิเคชัน่Inventor 2 
 

3.2.2 User Interface แอพพลิเคช่ันInventor 2 
กำรออกแบบส่วน User Interface ไดอ้อกแบบไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์หใ้ชง้ำนไดง่้ำยและสะดวกจึง

ไดอ้อกแบบในรูปแบบ  Application ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำยจำกทั้ง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์ผำ่น
หนำ้ Web browser โดยเนน้ใชง้ำนท่ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นส ำคญั สำมำรถติดตำมและสั่งกำรไดโ้ดยง่ำย โดย
มีควำมสำมำรถสั่งกำรไดด้งัน้ีคือ 

 ตั้งค่ำเวลำในกำรใหอ้ำหำรปลำทองในตำมช่วงเวลำ 
 ตั้งค่ำแสดงจ ำนวนปริมำณกำรใหอ้ำหำรปลำ  
 ตั้งค่ำวดัระดบัควำมขุ่นของน ้ำในตูป้ลำ 
 ตั้งค่ำเวลำในกำรใหอ้ำหำรปลำทองไดอ้ตัโนมติั 
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รูปท่ี 3.7 แสดงขอ้มูลกำรท ำงำนของ UserInterface บนหนำ้แอพพลิเคชัน่Inventor 2  
 
4. ผลการด าเนินงาน 

งำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้น ำแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูประหว่ำงแอพพลิเคชั่น Blynk กับ แอพพลิเคชั่น 
Inventor2 มำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ โดยจะทดสอบผ่ำนทำง
ฟีทเจอร์และฟังกช์นั และเง่ือนไขของแอพพลิเคชัน่ และจะทดสอบกำรใชง้ำนกบัเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำโดยผล
กำรทดสอบจะอยู่ในตำรำงท่ีผูว้ิจ ัยท ำข้ึนมำเพื่อให้เห็นกำรเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงในด้ำนต่ำงๆ ของ
แอพพลิเคชัน่ Blynk กบั แอพพลิเคชัน่ Inventor2 วำ่แตกต่ำงกนัอย่ำงไรบำ้งในดำ้นประสิทธิภำพดำ้นต่ำงๆ
และสำมำรถน ำไปใชง้ำนจริงไดถู้กตอ้งแม่นย  ำตำมวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้ำน 
 
4.1 ผลการทดสอบการการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการออกแบบหน้า User Interfaceและฟีทเจอร์และ
ฟังกช์นัเง่ือนไขต่างๆของแอพพลเิคช่ันBlynk กบั  แอพพลเิคช่ัน Inventor 2 

ผลกำรทดสอบจะเห็นไดว้ำ่แอพพลิเคชัน่ Blynk นั้นจะสำมำรถออกแบบในส่วนฟีทเจอร์และใน
ส่วนหน้ำ User Interface นั้นจะออกแบบได้ไม่เยอะเหมือนแอพพลิเคชั่น Inventor2 แต่ในส่วนระบบกำร
ท ำงำนดำ้นกำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและกำรใชง้ำนนั้นแอพพลิเคชัน่ Blynk จะสำมำรถใชง้ำนไดห้ลำยระบบ
จะแตกต่ำงจำก แอพพลิเคชัน่ Inventor2ตรงท่ีสำมำรถใช้งำนไดแ้ค่ระบบ Android แต่ในส่วนฟังก์ชนัต่ำงๆ
กำรทดสอบทั้ งสองแอพพลิเคชั่นจะไม่ต่ำงอะไรกันมำก จะแตกต่ำงตรงท่ี ว่ำแอพพลิเคชั่น Inventor2 
ค่อนข้ำงจะเป็นฟังก์ชันท่ีผู ้ใช้สำมำรถแก้ไขออกแบบได้ด้วยตัวเองแต่แอพพลิเคชั่น  Blynk จะเป็น
แอพพลิเคชัน่ท่ีค่อนขำ้งจะส ำเร็จรูป ผูใ้ชจ้ะไม่สำมำรถใส่ฟังชัน่หรือออกแบบอะไรตำมควำมพอใจ  

 
4.2 ผลการทดสอบการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายในการออกแบบแอพพลิเคช่ัน Blynk กบั 
แอพพลเิคช่ัน Inventor2 

 ผลกำรทดสอบจะเห็นไดว้่ำแอพพลิเคชัน่ Blynk จะมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำรออกแบบกำรสร้ำง
แอพพลิเคชัน่โดยผูใ้ช้ตอ้งซ้ือ ENEGRY BALANCE เพื่อท่ีจะสร้ำงไอค่อนต่ำงๆในกำรสร้ำงแอพพลิเคชัน่ 
ซ่ึงจะแตกต่ำงกบั แอพพลิเคชั่น Inventor2 ท่ีจะไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งส้ิน แต่แอพพลิเคชั่น Inventor2 จะมี
ขอ้จ ำกดัตรงท่ีใชง้ำนไดแ้ค่ระบบ Android อยำ่งเดียว 
 

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการออกแบบและการน าไปใช้งาน 

แอพพลเิคช่ัน
Blynk 

แอพพลเิคช่ัน 
Inventor2 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกแบบ 
ในส่วน User Interface 

  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรดำวน์โหลด 
ในส่วนกำรน ำไปใชง้ำน 
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ตำรำงท่ี1.1ตำรำงกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรออกแบบแอพพลิเคชัน่ Blynk กบั 

แอพพลิเคชัน่ Inventor2 
 
4.3 ผลการทดสอบการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้านเวลาในการใช้งานของแอพพลเิคช่ัน Blynk กบั 
แอพพลเิคช่ัน Inventor2 

ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพดำ้นเวลำในกำรใช้งำนของแอพพลิเคชัน่ Blynk กบั แอพพลิเคชัน่ 
Inventor2 นั้น จะมีปัจจยัในกำรสั่งกำรใช้งำนข้ึนอยู่กบัอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในกำรเช่ือมต่อในกำรรับส่งขอ้มูล 
กรณีถำ้อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อนั้นมีควำมเสถียรปกติ แอพพลิเคชั่นนั้นจะสำมำรถสั่งกำรแอพพลิเคชั่นได้
ทนัทีแต่ถำ้กำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเกิดขดัขอ้งไม่วำ่จะเป็นไฟฟ้ำดบัหรือระบบอินเตอร์เน็ตขดัขอ้ง ก็อำจจะ
จะไม่สำมำรถสั่งกำรแอพพลิเคชัน่ไดท้นัที อำจจะเกิดกำรหน่วงดำ้นเวลำบำ้ง โดยจำกผลกำรทดลองผูว้ิจยัสั่ง
ท ำกำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้ งสองแอพพลิเคชั่นแบบเดียว โดยจะจับเวลำในกำรสั่งกำรของแต่ละ
แอพพลิเคชัน่โดยจะจบัเวลำในกำรสั่งกำร 100 คร้ังจะเห็นไดว้ำ่แอพพลิเคชัน่ Blynk นั้นจะเกิดกำรหน่วงเวลำ
ในกำรรับส่งขอ้มูลมำกกวำ่แอพพลิเคชัน่ Inventor2เพรำะวำ่แอพพลิเคชัน่Blynk นั้น Server อยูบ่นCloud ท ำ
ให้เวลำในกำรเดินทำงขอ้มูลอำจจะช้ำกว่ำแอพพลิเคชัน่ Inventor2 โดยผูว้ิจยัได้ท ำกำรทดสอบในกำรจบั
หน่วงเวลำโดยกำรสั่งกำรผำ่นเคร่ืองใหอ้ำหำรปลำเป็นจ ำนวน 100 คร้ังของเวลำทุกวนิำที 
 

 
 

รูปท่ี3.8  รูปกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพดำ้นเวลำในกำรใชง้ำนของแอพพลิเคชัน่ Blynk กบั แอพพลิเคชัน่ 
Inventor2 

 
4.4 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการออกแบบการรับส่งข้อมูลของแอพพลเิคช่ัน Blynk 
กบั แอพพลเิคช่ัน Inventor2 

ผลกำรทดสอบจะเห็นไดว้ำ่แอพพลิเคชัน่ Blynk กบั แอพพลิเคชัน่ Inventor2 สำมำรถใชง้ำนได้
ทั้ง Network Private IP และ Network Public IP แต่ในส่วนของแอพพลิเคชัน่ Inventor2 จะมีขอ้ก ำจดักำรใช้
งำนภำยนอกตรงท่ีจะต้อง  Forward Port และ Fix IP ของ  Router เพื่อให้ Network Private IP  สำมำรถ
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มองเห็น Network ภำยนอกได ้จึงจะสำมำรถใช้งำนสั่งกำรผำ่นแอพพลิเคชัน่ Inventor2 จำกภำยนอกได ้จะ
แตกต่ำงจำก แอพพลิเคชัน่ Blynk ท่ีมี Server อยูบ่น Cloud จึงสำมำรถเช่ือมต่อ Network ท่ีไหนก็ได ้
 

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้าน 
การออกแบบการรับส่งข้อมูล 

แอพพลเิคช่ัน 
Blynk 

แอพพลเิคช่ัน 
Inventor2 

กำรใชง้ำนผำ่นเครือข่ำย 
Network Private IP 

  

กำรใชง้ำนผำ่นเครือข่ำย 
Network Public IP 

  

 
ตรำงท่ี1.2 ตำรำงกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพดำ้นกำรออกแบบกำรรับส่งขอ้มูลของแอพพลิเคชัน่ Blynk 

กบั แอพพลิเคชัน่ Inventor2 
  
 
 
 
 5. สรุป  

ในงำนวิจยัน้ีได้เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำท ำงำนและกำรใช้งำนงำนระหว่ำงแอพพลิเคชัน่ 
Blynk กบัแอพพลิเคชัน่ Inventor2 นั้น ซ่ึงจะมีขอ้แตกต่ำงกนัทั้งในส่วนกำรออกแบบแอพพลิเคชัน่และใน
ส่วนรูปแบบกำรรับส่งขอ้มูลจำกท่ีผูว้จิยัไดท้  ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรใชง้ำนของ
ทั้งสองแอพพลิเคชัน่นั้นจะสังเกตุไดว้ำ่แอพพลิเคชัน่ Blynk จะใชง้ำนและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตสะดวกและ
ง่ำยกว่ำแอพพลิเคชัน่ Inventor2 เพรำะมี Server ส ำเร็จรูปอยู่บน Cloud และในส่วนกำรเขียนโปรแกรมนั้น
แอพพลิเคชัน่ Blynk ยงัช่วยลดขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมไดอี้กดว้ยเพรำะมีไฟล์ Library ท่ีส ำเร็จรูปจึงท ำ
ให้ลดภำระกำรท ำงำนในส่วนของ Server และลดภำระทรัพยำกรของคอมพิวเตอร์ไปอีกดว้ยซ่ึงจะแตกต่ำง
กับแอพพลิเคชั่น Inventor2 ท่ีต้องเขียนServer ในกำรรับส่งข้อมูลข้ึนมำเองจึงมีข้อจ ำกัดในกำรเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตท่ีจะค่อนขำ้งยุ่งยำกซับซ้อนกว่ำแอพพลิเคชัน่ Blynk แต่ในส่วนของกำรออกแบบหน้ำตำและ
ฟีทเจอร์และฟังกช์นัต่ำงๆนั้น แอพพลิเคชัน่ Inventor2 จะสำมำรถออกแบบไดอิ้สระกวำ่แอพพลิเคชัน่ Blynk 
ทั้งในส่วนหนำ้ตำของแอพพลิเคชัน่และในส่วนกำรสั่งกำรต่ำงๆและในส่วนดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรออกแบบ
นั้นแอพพลิเคชั่น Blynk จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบแต่แอพพลิเคชั่น Inventor2 จะไม่มีค่ำใช้จ่ำยแต่จะ
สำมำรถใช้งำนได้ในระบบAndroid อย่ำงเดียว แต่สำมำรถจ ำลองผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้ และในส่วน
แอพพลิเคชั่น Blynk นั้ นจะสำมรถใช้งำนได้ทั้ งในระบบ IOS และในระบบ  Android และเป็นท่ีนิยม
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แพร่หลำยมำกกวำ่แอพพลิเคชัน่ Inventor2 ดั้งนั้นในงำนวจิยัน้ีผูว้จิยัหวงัวำ่กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของทั้งสองแอพพลิเคชัน่นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูพ้ฒันำและผูใ้ชง้ำนต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการทดลองภาพรวมเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานด้านต่างๆระหว่างแอพพลิเคช่ัน  Blynk 
กบั แอพพลเิคช่ัน Inventor2 

1. แอพพลิเคชั่น Blynk มีไฟล์ Library ส ำหรับอุปกรณ์ IoT ท ำให้ช่วยลดขั้นตอนกำรเขียน
โปรแกรม สำมำรถน ำค ำสั่งไปใชง้ำนในกำรรับส่งขอ้มูลไดเ้ลย แต่ในส่วนของแอพพลิเคชัน่ Inventor2จะไม่
มี Library ให้ส ำหรับอุปกรณ์ IOT จึงตอ้งเขียนโปรแกรม Server ในกำรรับส่งขอ้มูลระหว่ำงอุปกรณ์กับ
แอพพลิเคชัน่ข้ึนมำเอง 

2. แอพพลิเคชั่น Blynk มี Component  ท่ีสำมำรถใช้งำนได้สะดวก เพียงก ำหนดค่ำ Parameter 
ใหถู้กตอ้งก็สำมำรถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ IOT ไดเ้ลย ส่วน แอพพลิเคชัน่ Inventor2ในกำรสั่งงำน Component 
จะตอ้งเขียนโคด้โปรแกรมในกำรสั่งกำรข้ึนมำเอง 

3. ระบบท่ีใช้แอพพลิเคชั่น Blynk อุปกรณ์ทั้ ง 2 ฝ่ัง จะเป็น Client ท ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน 
สำมำรถน ำเคร่ืองไปใช้งำนท่ีใดก็ได ้ส่วนแอพพลิเคชัน่ Inventor2 ตวัเคร่ืองให้อำหำรปลำจะท ำหน้ำท่ีเป็น 
Server ซ่ึงกำรน ำไปใชง้ำนจะตอ้งเซ็ตค่ำ Network IP ให้ตวักล่องสำมำรถมองเห็น Network จำกภำยนอกได ้
ซ่ึงมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใชง้ำน  

4. แอพพลิเคชัน่ Blynk สำมำรถใชง้ำนระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดท้ั้ง2 ระบบ Android และIOS 
แต่ แอพพลิเคชั่น Invetor 2 สำมำรถใช้ได้แค่ ระบบเดียวคือ ระบบ Android แต่สำมำรถจ ำลองผ่ำน
คอมพิวเตอร์ได ้

5. แอพพลิเคชัน่ Blynk จะมีขอ้เสียคือ เป็น Sever ท่ีอยู่บน Cloud แบบส ำเร็จรูปซ่ึงเวลำ Cloud 
หรือ Server มีปัญหำขดัขอ้งจะไม่สำมำรถตรวจสอบหรือแกไ้ขอะไรไดเ้ลยจะต่ำงกบัแอพลิเคชัน่ Inventor2 
ท่ีมี Server เป็นของตวัเอง ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ี Server หรือระบบมีปัญหำ 

6. แอพพลิเคชัน่ Blynk จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือ ENERGY BALANCE เพื่อสร้ำงไอค่อนต่ำงๆ 
แต่ในส่วนแอพพลิเคชัน่ Inventor2 จะไม่มีค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ินในกำรสร้ำงไอค่อนแอพพลิเคชัน่ 
5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาต่อ  

1. สำมำรถน ำผลกำรทดลองน้ีไปเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรใช้งำนของ
แอพพลิเคชัน่ Blynk กบัแอพพลิเคชัน่ Inventor2 ไปเปรียบเทียบประสิทธิภำพกบัแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ ได ้

2. สำมำรถน ำควำมรู้เก่ียวกับ แอพพลิเคชั่น Blynk กับแอพพลิเคชั่น Inventor2ไปสร้ำงและ
พฒันำต่อยอดโปรเจค็อ่ืนๆไดต้ำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร 

3. สำมำรถน ำควำมรู้เก่ียวกบัแอพพลิเคชั่นBlynk กบัแอพพลิเคชั่น Inventor2น ำไปพฒันำต่อ
ยอดเชิงธุรกิจต่อไปได ้

4. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัอุปกรณ์(IoT) น ำไปพฒันำต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ต่อไปได ้
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       รูปท่ี 3.9 แสดงเคร่ืองให้อำหำรปลำ 
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